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Witajcie kochani! 

Przed nami drugi dzień naszej wspólnej przygody. 

Tematem dzisiejszego dnia są „Postacie znane i 

lubiane”. Zaczynamy? 

Zapraszam wszystkie dzieci i ich rodziców do 

wspólnej zabawy. 

 

1.Zabawa na przywitanie. Prosimy rodzeństwo lub kogoś z dorosłych o 

przywitanie się z nami  

 

Witają się nasze ręce. 

Witają się nasze stopy. 

Witają się nasze łokcie. 

Witają się nasze brzuszki. 

 

2.Nie byłabym sobą, gdybym nie zaproponowała wam kilku zagadek. 

 

Nie lubi mieć pustego brzucha, 

gdy otworzy paszczę, ogień wnet z niej bucha. (smok) 

Uprzejma dziewczynka, 

Spotkała w lesie wilka. (Czerwony Kapturek) 

Jakie imiona 

mają braciszek i siostrzyczka. 



Którzy w lesie spotkali, 

chatkę zrobioną z pierniczka?(Jaś i Małgosia) 

 

Za siedmioma górami, 

za siedmioma rzekami 

żyła sobie królewna 

z krasnoludkami 

Czy już wiesz, 

kto w tej chatce mieszka? 

No przecież, to proste! 

To..................... (Królewna Śnieżka) 

 

Chłopiec z bajki znany, 

z drewna wystrugany. 

Kiedy kłamał w głos 

strasznie rósł mu nos.(Pinokio) 

 

Jaka to dziewczynka 

ma roboty wiele, 

a na pięknym balu 

gubi pantofelek?(Kopciuszek) 

 

Każda królewna, a tym bardziej ona. 

Winna uważać na wrzeciona.(Śpiąca Królewna) 

 

Jaka osoba z dawnych bajek, 

na miotle w podróż się udaje?(Czarownica) 

 

Gdy potarł lampę zakurzoną, 

od razu miał rzecz wymarzoną.(Aladyn) 

 

Jakie to maluchy, 

zawsze są brodate 



i ciężko pracują 

i zimą i latem.(Krasnale) 

 

Łatwo mnie poznacie, 

gdy wspomnicie bajkę. 

Chodziłem tam w butach, 

i paliłem fajkę.(Kot w butach) 

 

Ogon, uszy ma i kły 

- psa daleki krewny. 

W bajkach tylko bywa zły, 

w lesie jest potrzebny.(Wilk) 

 

Czy komuś udało się rozwiązać wszystkie zagadki? No jestem z was 

bardzo, bardzo dumna. Wiedziałam, że sobie poradzicie. 

 

3. „Ułóż tyle samo” – zabawa dydaktyczna. Teraz dobierzemy się 

troszkę do szuflady ze sztućcami. Poproście rodziców  

o przyniesienie 5 widelców i 5 łyżeczek (oczywiście sami też możecie 

sobie je przynieść ). Nasze widelce to będą smoki,  

a łyżeczki to będą księżniczki.  Policzcie proszę ile ich jest  Czy 

ktoś już wie? Oczywiście mamy 5 smoków i 5 księżniczek. Razem to 

10 postaci. Bierzemy sobie jakąś kartkę (kolor obojętny) i  

postępujemy zgodnie z podaną instrukcją.  

 

-Połóż na kartce 1 smoka; 

-Dołóż jeszcze 1. Ile ich jest? 

-Dołóż jeszcze 1. Ile ich jest? 

-Dołóż jeszcze 1. Ile ich jest? 

 

Po każdym ułożeniu dzieci przeliczają liczmany. Następnie układają 



tyle samo księżniczek, ile jest smoków; przeliczają ile jest postaci 

razem. 

 

4. Zapraszam was do wysłuchania piosenki pt. „Bajkowe marzenia” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfE0iyosJL4 

 

„ Bajkowe marzenia” – piosenka 

 

1. Są bajki i baśnie, cudowny świat, 

gdzie żyją krasnale i wróżki. 

I czy masz pięć latek, czy dużo lat, 

to lubisz tak śnić do poduszki. 

 

Tam możesz być kim tylko chcesz, 

i spełnić swoje marzenia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje marzenia. 

 

2. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz, 

to w bajkach jest zawsze pogoda. 

I nawet gdy coś złego dzieje się, 

to zaraz ktoś uśmiech znów doda! 

 

Bajkowy świat, inny niż nasz, 

wszystko na dobre wciąż zmienia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje życzenia. 

 

Spróbujcie nauczyć się fragmentu piosenki zaznaczonego kolorem 

czerwonym  

 

5. Powiedzcie mi proszę, która z postaci jest największa,  

a która najmniejsza. Czy potrafilibyście ułożyć je w kolejności od 

https://www.youtube.com/watch?v=PfE0iyosJL4


najmniejszej do największej. Spróbujcie, na pewno wam się uda 

(zadanie wykonujemy paluszkiem na monitorze). 

    

                                    
 

6. Przed nami  praca plastyczna. Wykonamy przestrzenny portret 

królewny  
 



 
 

 

Będziecie potrzebować: klej, norzyczki, czarny mazak,kolorową 

kartke papieru (u mnie akurat jest niebieska), duże różowe koło na 

buzie, dwa małe białe kółka na oczy, pół czerwonego koła na usta, 10 

długich pasków w kolorze jaki chcemy, żeby królewna miała włosy, 4 

trójkąty w jednakowym kolorze i korona (wycinamy taki kształt). 

 

 
 

Na Kolorowej kartce przyklejamy twarz królewny. Mniej więcej w tym 

miejscy jak wskazuje obrazek poniżej. 

 



Następnie naklejamy dwa białe kółka- oczy. 

 
Doklejamy usta i domalowujemy królewnie źrenice i nos. Jeśli ktoś ma 

ochotę może domalować rzęsy. 

            
Naklejamy włosy( 10 sztuk)  smarując klejem tylko grzywkę i 

doklejamy tak, żeby włosy były skierowane ku górze. Reszta włosów 

musi być ruchoma. Wszystko pokazują obrazki poniżej. 

                       



Dzielimy włosy na pół czyli bierzemy 5 włosów i przyklejamy za 

końcówki poniżej głowy na dole kartki. Już pokazuję jak to wykonać. 

Oczywiście każde pasmo włosów przyklejamy osobo. 

                 
Z włosami po drugiej stronie głowy postępujemy tak samo. 

 
Nasza praca zaczyna nabierać fajnego wyglądu. Pamiętajcie, żeby nie 

przygniatać włosów, bo praca straci swój przestrzenny efekt. Teraz 

bierzemy 4 trójkąty (kolor dowolny) i sklejamy po dwa tworząc dwie 

kokardki, naklejamy je na włosy. 

 



Doklejamy królewnie koronę . I proszę, praca skończona. Nazwijcie 

proszę wasze królewny.  

 
Dziś przesyłamy do mnie zdjęcia waszych pięknych prac, a w piątek 

weźmiecie je ze sobą i powiesimy je w naszej sali. 

 

7. Najwyższa pora troszkę się poruszać. Potrzebny nam będzie 

wygodny strój i ulubiona maskotka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yea4gQ3vB2Q 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yea4gQ3vB2Q


 

8. Dla tych co już nie mogli się doczekać przedstawię wam dzisiaj 

nową liczbę. Policzcie smoki i powiedzcie, czy już wiecie co to za 

liczba. 

 

 
 

     



Jak widzicie składa się ona aż z dwóch cyferek 1 i 0, czyli razem 10. 

Pokażecie mi tą liczbę na paluszkach? 

 

 
Super, zgadza się. Liczba 10 to wszystkie paluszki przy jednej i 

drugiej dłoni razem. 

 

9. To już prawie koniec naszych zajęć. Na zakończenie proponuję 

masażyk relaksacyjny. Zaproście mamę lub tatę- im też należy się 

troszkę przyjemności. Najpierw wasz partner wykonuje masażyk, a 

następnie zamieniacie się miejscami, tak żeby każdy mógł się troszkę 

zrelaksować. 

 

Przyszła myszka do braciszka. [opuszkami palców na plecach 

dziecka wykonujemy posuwiste i delikatne ruchy] 

Tu zajrzała, tam wskoczyła, [lekko łaskoczemy dziecko za 

jednym uchem, następnie za drugim] 

A na koniec tu się skryła. [wsuwamy palec za kołnierzyk] 

 

Jak zawsze na końcu znajdują się karty pracy dla chętnych. 

Zachęcam do ich wykonania  



Pozdrawiam Was serdecznie 

Ciocia Agata 

 

Chciałabym podziękować wszystkim 

rodzicom i opiekunom za pomoc w 

realizacji zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zajęcia opracowane przez Agatę Sobala-wychowawcę grupy „0” z PS24 w 

Piotrkowie Trybunalskim. 
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Karta pracy 3 

 


